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La şedinţă participă un număr de 22 consilieri în funcţie, lipsind domnul consilier 

Andrei Cosmin-Ionuț , care a depus cerere de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 301/2013, pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. –  str. Zimbrului  nr. 30 “ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinţă P + M“, cu 19 voturi pentru, o abţinere (d-nul consilier Ghiorghiț ă) şi 2 voturi 
împotrivă (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nul consilier Țurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 302/2013, pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. –  str. Cismea nr. 33 B ( fost 35 ). “în vederea realizării obiectivului  
“construire locuinţă  D + P“, cu 16 voturi pentru, 5 abţineri (d-na consilier Bucș inescu ș i d-
nii consilieri Buliga, Furtună, Ghiorghiț ă ș i Luca) şi un vot împotrivă (d-nul consilier 
Țurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.303/2013, pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Zimbrului  nr. 17 “în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinţă parter si împrejmuire teren”, cu 16 voturi pentru, 3 abţineri (d-nii consilieri Buliga, 
Furtună ș i Luca) şi 3 voturi împotrivă (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nii consilieri 
Ghiorghiț ă ș i Țurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 304/2013, pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Bucovina nr. 102“ în vederea realizării obiectivului “construire  
locuinţă  P+M“, cu 18 voturi pentru, 2 abţineri (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nul consilier 
Luca) şi 2 voturi împotrivă (d-nii consilieri Furtună ș i Țurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 305/2013, pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Veteranilor nr. 14 C” şi aprobarea concesionării prin 
încredinţare directă a terenului  în suprafaţă de  31,00 mp. în vederea realizării obiectivului  
“construire locuinţă S+P+1E,  împrejmuire teren  şi aprobarea concesionării terenului în 
suprafaţă de 31,00 mp prin încredinţare directă  în vederea realizării accesului pietonal şi 
carosabil la parcelă”, cu 20 voturi pentru, o abţinere (d-nul consilier Ursuleanu) şi un vot 
împotrivă (d-nul consilier Furtună). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 306/2013, pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională fn (zona Grupului Şcolar de Industrie 



Şcolară)“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  
25,00 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere spaţiu comercial”, cu 20 voturi pentru, 
o abţinere (d-nul consilier Ursuleanu) şi un vot împotrivă (d-nul consilier Furtună). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 307/2013, pentru aprobarea 
modificări prevederilor H.C.L. nr. 250/31.10.2012 privind aprobarea  documentaţiei “P.U.D. 
– Aleea Ion Istrati. CAD 2100/2/1/2; CF  53691; CAD 2100/2/1/6 CF 22696/N ”în vederea 
realizării obiectivului “construire locuinţă P + M si împrejmuire teren”, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (22). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 308/2013, pentru aprobarea 
execuţiei  bugetului local al municipiului  Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data 
de 30.09.2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (21). D-nul consilier 
Cristescu  Marius lipseș te din sală. 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 309/2013, privind rectificarea  
bugetului local al municipiului pentru anul 2013, cu 15 voturi pentru şi 6 abț ineri (d-nii 
consilieri Buliga, Furtună, Ghiorghiț ă, Iavorenciuc, Luca ș i Țurcanu). D-na consilier 
Simion Aura lipseș te din sală. 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 310/2013, privind 

suspendarea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 246/2013 pentru aprobarea Normei 
locale privind cantităţile de deşeuri asimilate celor menajere, produse în activitatea 
agenţilor economici şi instituţiilor publice locale, cu 15 voturi pentru, 4 abţineri (d-nii 
consilieri Cristescu ș i Petruș că ș i d-nele consilier Nica ș i Simion) şi 3 voturi împotrivă (d-
nii consilieri Bosovici ș i Tincu ș i d-na consilier Huncă). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 311/2013, privind majorarea 

capitalului social al S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoşani prin emiterea de noi acţiuni 
corespunzând evaluării terenurilor ce constituie aport în natură, cu 15 voturi pentru şi 7 
abţineri (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nii consilieri Alexa, Buliga, Furtună, Ghiorghiț ă, 
Luca ș i Țurcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 312/2013, privind însuşirea 
raportului justificativ privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea unor bunuri 
concesionate către S.C. Modern Calor S.A. cu 20 voturi pentru şi 2 abţineri (d-na consilier 
Bucș inescu ș i d-nul consilier Ursuleanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.313/2013, privind aprobarea 
casării şi valorificării unor bunuri proprietatea municipiului, concesionate către S.C. Modern 
Calor S.A. cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 314/2013, privind modificare 
listei bunurilor concesionate către S.C. Modern Calor S.A., cu 21 de voturi pentru ș i un vot 
împotrivă (d-nul consilier Ghiorghiț ă).  

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 315/2013, privind aprobarea 

închirierii unor spaţii administrate de Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botoşani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 



Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 316/2013, privind aprobarea 
închirierii a 4 săli de clasă din incinta  Şcolii Gimnaziale “Grigore Antipa” Botoşani, cu 19 
voturi pentru şi 3 abţineri (d-nii consilieri Ghiorghiț ă, Murariu ș i Țurcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 317/2013, privind prelungirea 
contractelor de închirierea unor spaţii din incinta punctelor termice, cu 20 de voturi pentru şi 
2 abţineri (d-nii consilieri Furtună ș i Țurcanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 318/2013, privind aprobarea  

termenilor de instituire a unei concesiuni către domnul Murariu Tudor Aniel, cu 19 voturi 
pentru şi 3 abţineri (d-nii consilieri Buliga, Furtună ș i Ursuleanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 319/2013, privind 

completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu 
unanimitate de voturi a conslierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 320/2013, privind transmiterea în 
administrare către Consiliul Judeţean Botoşani a unor terenuri  proprietate privată a 
municipiului, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 321/2013, privind aprobarea 

înscrierii unui imobil în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Botoşani, cu 21 de voturi pentru şi o abţinere (d-nul consilier Furtună). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 322/2013, privind aprobarea 
cuantumului şi numărului de burse acordate  în învăţământul preuniversitar de stat din 
municipiul Botoşani, în anul şcolar 2013 – 2014  din bugetul local al municipiului Botoşani, 
cu 16 voturi pentru, 5 abţineri (d/na consilier Bucș inescu ș i d-nii consilieri Furtună, 
Ghiorghiț ă, Luca  ș i Țurcanu) şi un vot împotrivă (d-nul consilier Alexa). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 323/2013, privind  
modificarea si completarea   Regulamentului de Organizare şi funcţionare a  Poliţiei Locale  
a  Municipiului  Botoşani, aprobat prin HCL nr. 372/ 2010, cu 20 de voturi pentru şi 2 
abţineri (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nul consilier Furtună). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 324/2013, privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” unor personalităţi din Republica 
Moldova, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (21). D-nul consilier Furtună nu 
era în sală. 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 325/2013, pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012 privind 
aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, cu 20 de 
voturi pentru şi 2 abţineri (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nul consilier Țurcanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.326/2013, privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru lunile 
noiembrie - decembrie  2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 



 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 327/2013, privind aprobarea 
ariei de delegare, a modului de calcul a redevenţei şi a listei bunurilor proprietate publică a 
municipiului Botoşani care se transmit spre administrare şi exploatare către S.C. „ Nova 
Apaserv” S.A., cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri (d-nii consilieri Cristescu ș i Țurcanu).  

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 328/2013, privind stabilirea 

amplasamentelor punctelor (platformelor) de colectare a deşeurilor la nivelul municipiului 
Botoşani, cu 18 voturi pentru, 3 abţineri (d-nii consilieri Alexa, Ghiorghiț ă ș i Țurcanu) şi 
un vot împotrivă (d-nul consilier Iavorenciuc). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 329/2013, pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Nicolae Iorga  nr 4, str. Nicolae Iorga  nr 6, str Nicolae Iorga  nr 
8 “ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de cca 
238,00 mp. în vederea realizării obiectivului “construire complex  penny market”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 330/2013, privind aprobarea 

schimbului între un teren proprietatea S.C. ARGUS CATV S.R.L.  din B-dul Mihai Eminescu 
nr. 87 şi un teren proprietatea municipiului din str. Ion Pillat nr. 2, cu 20 voturi pentru, o 
abţinere (d-nul consilier Ursuleanu) şi un vot împotrivă (d-nul consilier Furtună). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 331/2013, privind aprobarea 

condiţiilor de preluare pe bază de contract de comodat a spaţiului în suprafaţă de 317,4 
mp., situat în incinta Uvertura Mall Botoşani, cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri (d-nii 
consilieri Alexa ș i Pleș ca). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 332/2013, privind aprobarea 

valorii Premiului Naţional „Nicolae Iorga” pentru anul 2013, cu 21 de voturi pentru şi o 
abţinere (d-nul consilier Ursuleanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 333/2013, privind  aprobarea  

prelungirii unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 
(22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 334/2013, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiț ii ”Reabilitare instalaț ie 
electrică Colegiul Economic Octav Onicescu ș i Ș coala nr.7”, cu 20 de voturi pentru ș i 2 
abț ineri (d-nii consilieri Furtună ș i Țurcanu). 
 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1155,,0055..  

  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziiţţiiiillee  aarrtt..  1100  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennţţaa  

ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,  mmiinnuuttaa  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  llaa  sseeddiiuull  PPrriimmăărriieeii  MMuunniicciippiiuulluuii  

BBoottooşşaannii  şşii  ppee  ssiittee--uull  pprroopprriiuu..  

  

  

  

                    PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                    SSEECCRREETTAARR,,  

                                        CCoonnssiilliieerr,,  BBuuccşşiinneessccuu  LLiiddiiaa                                                          IIooaann  AAppoossttuu  
 
 


